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Ha valaha azt mondod az embereknek, hogy Isten nem tekint ádáz haraggal a 

bűnösökre, nem csak a bűnre, hanem a bűnösökre is, akkor hazudsz nekik. Mert nem találok 

igeverset, amely arról beszél, hogy Isten kiöntené a haragját a bűnre. Az hogyan nézne ki? 

 Hogyan önthetne ki a haragot a bűnre? Hol található ez? Hallgass ide. Megosztok 

veletek öt igeverset, amely Isten haragjával foglalkozik. Ti mondjátok meg, hogy kiknek szól 

Isten haragja. - „Ne nyomorgassátok az özvegyeket és árvákat! Ha mégis nyomorgatjátok 

őket… és hozzám kiáltanak segítségért, bizony meghallgatom kiáltásukat. Fölgerjed haragom, 

és fegyverrel öllek meg benneteket.” - „És ha még azután sem hallgattok rám, hanem 

szembeszálltok velem, akkor haragomban én is szembeszállok veletek.” - „Mert nagy haragra 

gyulladt ellenünk az Úr mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire és nem tették 

meg mindazt, ami elénk van írva.” Ezsdrás 8:22 - „Istenünk ereje mindazoknak a javára van, 

akik őt keresik de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják.” Zsoltárok 21:8 –

„Kezed utoléri minden ellenségedet, jobbod utoléri gyűlölőidet. Olyanokká teszed őket, mint a 

tüzes kemence, ha megjelensz, Uram. Haragod elnyeli őket, és tűz emészti meg.” Barátaim, 

Isten haragja a bűnösökre irányul, nem csak a bűnre. 

 Hadd mondjak el még valamit az Ő haragjáról. Félelmetes. Nem lehet máshogy leírni; 

egyszerűen hihetetlenül rémisztő. Az Ige sokszor tűzhöz hasonlítja; több alkalommal egy pohár 

kiivásához méri, egy öblös pohár kiivásához, és szerintem innen jön a kép, amit Krisztus 

használ, amikor a kertben imádkozik. Kérte Atyját, hogy ha lehetséges, távozzék el tőle ez a 

pohár, a harag pohara. De a legtöbb alkalommal a Bibliában... Ti mondjátok meg. Hallgassátok: 

Mit olvasunk, mihez hasonló ez a harag? - „Ha elszabadul haragod, megemészti őket, mint a 

tarlót.” - „Az Úr izzó nagy haragja.” Zsoltárok 21:9 - „Olyanokká teszed őket, mint a tüzes 

kemence, ha megjelensz, Uram. Haragod elnyeli őket, és tűz emészti meg.” Ézsaiás 66:15 -

„Mert eljön az Úr tűzben, harci kocsijai gyorsak, mint a forgószél. Rájuk zúdítja lángoló haragját, 

és fenyítését lángoló tűzben.” Jeremiás 4:4 – „Az Úrért metélkedjetek körül, szívetek előbőrét 

távolítsátok el, Júda férfiai és Jeruzsálem lakói! Különben fellángol haragom, mint a tűz, és égni 

fog olthatatlanul gonosztetteitek miatt!” Ezékiel 21:31 – „Kiárasztom rád bosszús haragomat” 

Ezékiel 38:19 - „Felindulásomban, heves haragomban.” Jeremiás 17:4 – „lángra lobbantottad 
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haragomat, örökké égni fog!” Ézsaiás 30:30 - „felbőszült haragjában, perzselő tűz lángjában.” -

„Mert tűz lobban fel haragomtól, ég a Seól fenekéig, megemészti a földet s gyümölcsét, 

felgyújtja a hegyek alapjait.” - „fölgerjed az Úr haragos indulata az ilyen ember ellen.” Barátaim, 

ez az egyik legfélelmetesebb igevers, amelyet valaha olvastam a Bibliában: Ezékiel 22:20 –

„Ahogyan összegyűjtik az ezüstöt, a rezet, a vasat, az ólmot és az ónt a kemencébe, és tüzet 

fújtatnak alatta, hogy megolvasszák, úgy gyűjtelek össze benneteket lángoló haragomban, 

kemencébe raklak és megolvasztalak benne. Összeszedlek benneteket, rátok fúvok haragom 

tüzével és megolvasztalak benne.” Tudjátok mit? Az emberek mindezzel nem akarnak törődni, 

el akarják ezt felejtetni, el akarják mindezt nyomni. 

 Az emberek szeretik azt gondolni, hogy, „Azért az én bűnöm nem olyan súlyos” 

És, „Isten nem is haragszik annyira.” És az ember valami okból kifolyólag azt gondolja, „Nos, 

még ha a pokol valóban létezik is, akkor is ott lesz velem az összes barátom.” (Ezékiel 22:20)

„Összeszedlek benneteket, rátok fúvok haragom tüzével és megolvasztalak benne.” Az 

emberek azt gondolják, hogy képesek lesznek felvenni a harcot. De elmondom nektek, hogy 

amikor Isten kiönti rájuk a haragját és bosszúját, a tüzet, a füstöt, és a mennydörgést, az ember 

azonnal beadja majd a derekát. Nem lesz semmiféle küzdelem. Megadja magát Isten 

haragjának. Emberek, Isten haragja félelmetes. 

 És el kell mondjam, hogy egyedül a bűn hozza ki Istennek e jellemzőjét. A harag az 

egyetlen mód, ahogyan a szent Istennek reagálnia kell az emberek gonoszságára. De elárulom 

a harmadik dolgot arról a haragról, azt, hogy igazságos. Hallgassatok ide, Róma 2:5 – „Te 

azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára 

amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél.” Tudjátok mit érez a legtöbb ember? 

Úgy érzik, hogy Isten haragja… Ha valóban olyan szörnyű, mint ahogy azt a Biblia állítja, a 

Biblia pedig elmondja, hogy rettenetes, rettenetes a legvégsőkig, ha valóban ilyen borzasztó, 

akkor az ember az mondja, hogy, „Álljunk meg egy pillanatra. Ha ez valóban ilyen rettenetes, az 

már túlzás. Isten túllőtt a célon.” Az ember nem tudja felfogni, hogy Isten miért reagál ilyen 

masszívan „a mi kis bűneinkre.” Ezért azt mondják, „Ez nem lehet. Ez már túlzás.” Elmondom, 

hogy nem az a probléma, hogy Isten túloz. Nem arról van szó, hogy túlságosan végletekbe 

menő. De arról sincs szó, hogy aránytalan lenne. A Biblia elárulja, hogy az Ő ítélete igazságos. 

 Emberek, az a probléma, hogy lebecsüljünk a bűneink mértékét, a bűnösségünket. 

Annyira nagyon bűnösök vagyunk, hogy fel sem tudjuk fogni. A probléma nem az Ő haragjának 

a felbecsülésében rejlik. A probléma sokkal inkább mérhetetlen bűneink lebecsülésén alapszik. 

Ebben rejlik a probléma. Isten haragja miatt nem szabadna azt gondoljuk, hogy Ő túlreagálja a 

dolgokat. Hanem afelől kellene aggódnunk, hogy alábecsüljük az embert. Isten haragját 



helyénvalónak látjuk, ha felismerjük bűneink mértékét. 
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